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Vec :
Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a
vyhlásení kategórie ochrannÝch lesov pre lesný celok Skalité Čierne - Svrč i novec, výzva na
predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

Okresný úrad Žilina, odbor opravnýc h prostriedkov, refe rát pôdohospodárstva ( ďalej len
Okresný úrad Žilina ) Vám oznamuje , že v rámci konania o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre
lesný celok Ska lité - Čierne - Svrčinovec bude vydané rozhodnutie o schvá lení návrhu programu
staros tlivosti o lesy a vyhlásení kategór ie och rannýc h lesov.

Lesný ce lok zasahuje do okresu Čadca a do týchto katastrá lnych územi: Ska lité, Čie rne,
Sv r č inovec.

V zmys le § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že pred vydaním rozhod nutia máte
právo nahliadnuť do spisového mate riálu, vyjadriť sa k pod kladom rozhod nutia, k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhn ú ť j eho doplnenie, resp. overiť zapracovanie Vašich podkladov, pripom ienok
a požiadaviek na vyhotove nie PSL predložených do 12.7.20 18 kedy bol spísaný protokol o
výsledkoch prerokovania správy o doteraj šom hospodáreni a o určen í zásad na vyhotove nie programu
starostlivosti pre lesný ce lok Skalité - Č ie rne - Svrč inovec na obdobie rokov 20 19 - 2028 .

Okresný úrad Ži lina s prihliadnut ím na ustanovenie § 35 ods . 5) vyh lášky č . 453/2006 Z.z.
o hospodárs kej úprave lesa a ochrane lesa Vám určuje na uplatnenie vyšš ie c itovaného práva lehotu do
5.7.2019. Po uplynutí tejto lehoty bude vo vec i vydané predmetné rozh odnutie.

Návrh programu starostlivosti a podklady k vydaniu rozhodnutia o j eho schvá lení a vyhlásení
kategór ie oc hranných lesov su k dispozicii k nahliadnutiu na Okresnom úrade Žilina. odbore opravných
prostriedkov, referáte lesného hospodárstva, Ul. Janka Kráľa 4_

Výpis programu starostlivosti o lesy pre jednotlivých obhospodarovateľov lesov (č i stopisy

programu starostl ivosti) a porastovú mapu lesného celku je možné na požiadanie zaslať aj e-ma ilovou
poštou.

1
Bližšie informácie resp. návštevu úradu doporučujeme vop red dohodnúť s

Ing. Martinom Schest ágcm , \
tel. 041/5 11 7414, 090292 1640
mail : martin.schestag@minv.sk

Oznámenie je prístupné na internetovej stránke Okresného úradu Žilina www.minv.sk
v podt itule verejné vyhlášky a informácie. \

f esnv úrad Lilm I
o..rav,tjch crostrfed .kt.-.~ . _

·2· JU Dr. Adflána Bérešová
vedúca odboru

QKRESN Y
ÚRAD
ŽiLINA

Telefón Fax
+421/411511 7414 ++421141/

E-mail

martin.5chestag@minv, sk

Internet

wwwmil\v.:;k

ICO
00151866



Rozdeľovník :

Doručuj e sa verejnou vyhláškou v zmysle § 67 ods.2 zákona o lesoch týmto účastníkom

konania o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ska lité - Čierne - Svrčinovec:

l. Farská štvrt' Skalité. Skalité 1032, 023 14 Skalité (obhospodarovale" e3a registTOwmy oo Čadca. :xlriodetrj v PSt)

2. Koričár Jozef, Skalit é 1047. 023 14 Skalité (obhospodarovalelleJa regis trovarrj o V Cadca . l1e::ariDdenj v PSt)

3. La! Pavol. Ing., Sládkovičova 1206n8. 024 04 Kysucké Nové Mesto
(obhospodaro..atelle3a regutrovanj oú COO<:4, ne::arlade"y" pst)

4. Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec . Svrčinovec AB 200, 023 12 Svrčinovec

(obhospodarowJlelle3a rtg/slrQWJnj o u CuJca, ;ariade")' v pst)

5. Martiniak Alojz, Skalité 1032, 023 14 Skalité (obhospoJarovatel fesa reg;slrowlnj o V CuJco. ~..ariai/enj" PSLj

6. Pozemkové Združen ie Čierne , s.r.o.• Čierne 189, 023 t3 Čierne
(obhospcx1oravate! lesa regi$lravaný oúCadw. ~arladenj " PSLj

7. Spoločenstvo Urbár Skalité. Skalité 606, 023 14 Skalité
(obhospodaro vale! lesa reg/sfrom"y oúCai/ca. zariadený v PSL)

8. ZIVL Skalité, Skalité , 023 14 Skalité
(obhospodarovale! lesa bez pravnej subjeklivity zariadený v PSI. neregislrol'anj OÚ Čadca)

9. Mígasova štvrtka - Skali té (obhospodarovate ľ lesa bez pravnej subfekt retty zariadený vPSL. l1eťegislrovan)~ or) Čadca]
IO. Ondrej Pal'uch, Čierne 657, 023 13 (obhospodarovoteľ lesa ťegislťoval1)~ oú Cadca, zarloden:~ vPSL)

/ I. Lesy SR š.p. OZ Čadca , Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 OI Čadca (;;cislupca nezn ámych vkumikov lesov)

12. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k. ú. Čierne

13. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného celku v k. Ú. Skalité
14. súkromní vlastníci lesných pozemkov patriacich do lesného ce lku v k. ú. Svrčinovec

za účelom zverej nenia :

I. Obecn ý úrad Čierne , Ústred ie 189, 023 13 Čierne

2. Obecný úrad Svrčinovec. č.858 . 023 12 Svrčine...ec
3. Obecný úrad Skalité, Ústredie 598, 023 14 Skalité
4. Okresný úrad čadca pozemk ový a lesný odbor. Palárikova 95. 022 Ol Čadca
5. hnps:flwww.minv.sk

Na vedomie :

6. NLC - ústav HÚL. Sokolská 2, 960 52 Zvolen
7. NLC - ÚLZI. Sokolská 2,96052 Zvolen
8. NLC - LVÚ Zvo len Odbor odbo r pestovania a produkcie lesa, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
9. Lesy SR š.p. Banská Bystrica odbor lesníckej politiky a certifikácie lesov, Námestie SNP 8, 975 66 Banská

Bystrica

Na vedomie DLH (podľa evidencie Ott Čodca) ;

IO. Feik Ivan Ing.• Lietavská Svinná 364, 013 II Lietavská Lúčka

l l. Karcol Štefan Ing.• Nestušskäcesta 902128, 024 Ol Kysucké Nové Mesto
12. Král JozefIng.•Čierne 257 , 023 13 Čierne

13. Lepie š Juraj Ing., Kalinov 1504,023 02 Krásno nad Kysucou

Na vedomie osobám. ktoré zaslali písomné pripomienky ku správe alebo požiadavky na
vyhotovenie PSL v termíne do prerokovania správy:

14. Štátna ochrana prírody SR správa CHKO Kysuce. U Tornali 1511, 022 Ol Č adca

15. SEVAK, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.• Bôrlck äcesta 1960,01057 Žilina
16. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.• Mlynské nivy 59/A . 824 84 Bratislava 26
17. Stredoslovenská energetika. Distribúcia a. s.• Pri Rajčianke 2927/8 • Ol O47 Žilina
18. SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 441b. 825 I I Bratislava


